
A Képviselő-testület 2016. szeptember 22-i nyílt ülésén hozott határozatai  
 
319/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- a Rendezvénytervben szereplő pénzösszeg Kalocsa Róza Kft. részére történő átadása, 
- aljegyzői üres álláshely betöltése  
- a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövet-

kezet képviselőjének lemondása, 
- pályázat benyújtása az I. Világháborús emlékmű rendbetétele, 
- „Büszkeségpont” pályázat,  
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és 

a programjainak támogatására (KAB-KEF-16-A/B) pályázat, 
- 2016. évben megvalósítandó közfoglalkoztatási pilot programokról,  
- a Dél-békési Jövőkép Kft. társasági szerződésének módosítása, 
- Kábítószer-prevenciós programok támogatására (KAB-ME-16-A/B/C) pályázat tár-

gyában kiadott szóbeli előterjesztéseket jelen ülése napirendjére vette. 
   
320/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 22-i 
soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 

     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) Beszámoló az Önkormányzat I. félévi költségvetése végrehajtásáról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
3.) A Bagdi Ügyvédi Iroda tájékoztatója az önkormányzat érdekében végzett tevékeny-

ségéről 
     Előadó: Dr. Bagdi László ügyvéd 
 
4.) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde beszámolója az óvoda éves tevé-

kenységéről 
     Előadó: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető 
 
5.) A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója féléves tevékenységéről 
     Előadó: Mucsi Tiborné elnök 
 
6.) A Projektfelügyelet Kft. tájékoztatója éves pályázati tevékenységéről 
     Előadó: Projektfelügyelet Kft. 
 
7.) Előterjesztések   
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323/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2016. (I. 21.), 
238/2016. (V. 26.), 259/2016. (VI. 23.), 265/2016. (VI. 23.), 266/2016. (VI. 23.), 
272/2016. (VI. 23.), 273/2016. (VI. 23.), 274/2016. (VI. 23.), 275/2016. (VI. 23.), 
280/2016. (VI. 23.), 281/2016. (VI. 23.), 282/2016. (VI. 23.), 285/2016. (VI. 23.), 
286/2016. (VI. 23.), 289/2016. (VI. 23.), 291/2016. (VI. 23.), 292/2016. (VI. 23.), 
295/2016. (VI. 23.), 296/2016. (VI. 23.), 303-307/2016. (VII. 14.), 310/2016. (VII. 14.), 
313/2016. (VII. 14.), 314/2016. (VII. 14.), 315/2016. (VII. 14.), sz. kt. határozatok 
végrehajtásáról, a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről, 
valamint a bejelentésekre tett intézkedésekről szóló beszámolókat elfogadja.  
 
 
324/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bagdi Ügyvédi Iroda 
éves tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 
  
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Iroda munkatársainak az Önkormányzat ér-
dekében kifejtett eredményes tevékenységükért. 
 
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
 
325/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
  
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által, a veszteség alakulásáról és 
a hálózati veszteségről készített tájékoztatót, azzal, hogy a Kft. továbbra is tegyen meg 
mindent a hálózati veszteség csökkentése érdekében. 
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
326/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy Végegyháza Község Önkormányzatával közös tulajdoni arányokat figyelem-
be véve kezdeményezi Végegyháza Község Önkormányzatával külön megállapodás 
megkötését a hasznosítási díjak megosztásának arányáról az alábbiak szerint: 
 
„Az Üzemeltető (Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.) az üzemeltetésre átadott vagyon után 
- a tulajdonos Önkormányzatoknak a közös tulajdont képező ingatlanban lévő tulajdoni 
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arányuk figyelembe vételével - az értékesített szennyvíz, víz köbmétere után bérleti díjat 
fizet az alábbiak szerint: 
Mezőkovácsháza: 
� víztorony és vízhálózatnál 84 % 
� szennyvíztelep és szennyvízhálózatnál 71,368 % 
Végegyháza: 
� víztorony és vízhálózatnál 16 % 
� szennyvíztelep és szennyvízhálózatnál 28,632 %” 
 
A megállapodást követően az önkormányzatok tulajdonosi utasításban kezdeményezzék 
az arányok szerinti elszámolás alkalmazását a Gyulai Közüzemi Kft-nél. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a fentiek szerinti megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Tárgyalások megkezdésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
327/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Felek között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés 14. pontjának kiegé-
szítését kezdeményezi az alábbiak szerint: 
 
„Az Üzemeltető által kimutatott, Mezőkovácsháza települést illető pozitív előjelű ered-
ményt, az azt elfogadó Kft. taggyűlését követően Mezőkovácsháza Város Önkormányza-
ta víziközmű szolgáltatásokra, azon belül kizárólagosan értéknövelő beruházásokra for-
díthatja. Az ilyen beruházásokat, felújításokat az aktiválást követően a Kft. haladéktala-
nul térítésmentesen átadja az Önkormányzat részére.” 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Taggyűlésen fenti álláspontját 
képviselje. 
 
Határidő: a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
328/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy kezdeményezi állásfoglalás kérését a Magyar Energetikai Hivataltól a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata és Végegyháza Község Önkormányzata tulaj-
donában lévő osztatlan közös vagyonelemekre vonatkozó háromoldalú megállapodás 
megkötésére. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és a 
Bagdi Ügyvédi Iroda értesítésére azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
329/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy - a Magyar Energetikai Hivatal állásfoglalását követően - készüljön három-
oldalú megállapodás Végegyháza Község Önkormányzatával és a Gyulai Közüzemi 
Nonprofit Kft-vel az osztatlan közös tulajdonban lévő vagyonnal kapcsolatos rendelke-
zésekre tekintettel. 
 
A háromoldalú megállapodás elkészítésével jogi szakértőt kell megbízni.  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert - a Magyar Energetikai Hivatal állásfoglalását 
követően a - háromoldalú megállapodás aláírására. 
 
Határidő: Végegyháza Község Önkormányzata, Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. és a 
Bagdi Ügyvédi Iroda értesítésére azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
330/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által küldött Bérleti-üzemeltetési szerző-
dés-módosítással elviekben egyetért. 
  
Az önkormányzat a szerződés és mellékletei tekintetében további módosításokat kíván 
kezdeményezni, melyekről tárgyalások lefolytatása szükséges a Kft-vel és a tulajdonos 
önkormányzatokkal. 
Eredményes tárgyalásokat követően rendkívüli ülésen dönt a szerződés módosításáról.  
 
Határidő: tárgyalások megkezdésére azonnal, előterjesztésre októberi rendkívüli ülés  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
331/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a határozat mellékletei szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-
szolgáltatási vagyonelemek 2017 – 2031. évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési 
tervét, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében 
a bérleti díj. Elfogadja, hogy a terv készítésénél a rendelkezésre álló keretösszegből 
(évente fizetendő bérleti díj) a tervben szereplő összegeken felüli rész év, mint év tarta-
lékkeretként került betervezésre.  
 
Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési 
tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2016. szeptember 30-ig 



 5 
jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. 
A megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30.  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester, 
             Daróczi László Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
 
332/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központtal 2013. január 18. napján kelt Használati szerződés módosítá-
sát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
333/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozásról szóló szakmai tájékozta-
tóját tudomásul veszi, és köszönetét fejezte ki az intézmény minden dolgozójának a 
munkájukért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
334/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. 
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint hagyja jóvá. 
 
A 2016. I. félévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatok főösszegének teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Bevételek: 
Eredeti előirányzat:   1.286.835 eFt 
Módosított előirányzat:  1.687.562 eFt 
Teljesítés:       911.864 eFt 
Teljesítés %-a  
(a módosított előirányzathoz)  54,03 % 
Kiadások: 
Eredeti előirányzat:   1.286.835 eFt 
Módosított előirányzat:  1.687.562 eFt 
Teljesítés:       685.898 eFt 
Teljesítés %-a      
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(a módosított előirányzathoz)  40,64 %  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
335/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsőde tevékenységének 2015/2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja és 
köszönetét fejezi ki az óvoda, bölcsőde valamennyi dolgozójának a nevelés ellátásban 
nyújtott magas színvonalú munkájáért. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
336/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési 
Értéktár Bizottság 2016. I. féléves beszámolóját, egyúttal köszönetét fejezi ki a 
Bizottság tagjainak elhivatott munkájukért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
337/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektfelügyelet Kft. 
éves pályázati tevékenységéről szóló tájékoztatást megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Projektfelügyelet Kft. munkatársainak a 
mezőkovácsházi TOP pályázatok előkészítésében és benyújtásában végzett munkáju-
kért. 
 
Határidő: értesítésre 2016. szeptember 30. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
 
 
338/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Savanyító üzemet - határozatlan időre történő bérbe adás útján – hasznosít-
ja. A bérbeadás a helyben szokásos módon kerüljön meghirdetésre a minimális bérleti 
díj 65.000.-Ft/hó+áfa évente az infláció mértékével megemelve megjelölése mellett. 
 
Határidő: meghirdetésre 2016. október 15. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
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339/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ar-
ról dönt, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az 1847 
hrsz.-ú, Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 23. szám alatti un. „kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület” művelési ágú ingatlanból 1400 m2 alapterületű, és az 1876 hrsz.-ú, 
Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor u. 81. szám alatti un. „kivett lakóház, udvar, gazdasá-
gi épület” művelési ágú ingatlanból 1500 m2 alapterületű, összesen 2.900 m2 alapterüle-
tű kert-részletet Kovács Sándor (5811 Végegyháza, Arany János u. 15. sz.) részére hatá-
rozott, 5 éves időtartamra haszonbérbe adja a határozat melléklete szerinti tartalmú 
szerződés alapján. 
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: értesítésre azonnal, szerződés aláírására: 30 nap 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
 
340/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával ar-
ról dönt, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő bérbe adható 
és hasznosítható kertek kerüljenek meghirdetésre, melynek eredményéről az októberi 
testületi ülésre készüljön előterjesztés. 
 
Határidő: októberi soros ülésre  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester  
  
341/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról dönt, hogy az In-
tézmények (Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi Négy Év-
szak Óvoda és Bölcsőde, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár) béremelési kérelmét tá-
mogatja, és az intézményi dolgozók bérének eltérítését engedélyezi - azon dolgozók ese-
tében, akik nem részesültek szociális pótlékban, eü. pótlékban, nincs életpályamodell 
részükre meghatározva - 2016. július 1. napjától alap,- és középfokú végzettségű dolgo-
zók esetében a 10 %-kal, felsőfokú végzettségűek esetében a 15 %-kal, továbbá az elté-
rítésben nem részesülő dolgozók átlag 10.000.-Ft/hó összegben részesülhetnek az In-
tézményvezető saját hatáskörben történő elbírálása alapján. A béreltérítés bruttó 
6.371.685.-Ft-ot tesz ki az alábbi részletezés szerint: 
- HSZK  3.028.550.-Ft bér és 817.710.-Ft járulék, 
- Óvoda  1.379.500.-Ft bér és 372.465.-Ft járulék,  
- Könyvtár 609.025.-Ft bér és 164.435.-Ft járulék. 

 
A béreltérítések és járulékai 2016. évi költségét, összesen bruttó 6.372 eFt fedezetét az 
általános célú tartalék terhére biztosítja.  
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Felhatalmazza az Intézmények vezetőit a szükséges munkáltatói intézkedések megtéte-
lére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Intézményvezetők 
 
  
342/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
kérelmének helyt ad és engedélyezi a Kft. 9 fő dolgozója részére történő 10 %-os bér-
emelést 2016. július 1. napjától.  
 
A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen bruttó 1.043 eFt fedezetét az álta-
lános célú tartalék terhére biztosítja.  
 
Felhatalmazza a Kft. Ügyvezetőjét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba Mihály Ügyvezető 
 
  
343/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmének helyt ad és engedé-
lyezi a Kft. alap,- és középfokú végzettségű dolgozói részére a 10 %-os, felsőfokú vég-
zettségűek részére a 15 %-os béremelés végrehajtását 2016. július 1. napjától.  
 
A béremelés és járulékai 2016. évi költségét, összesen bruttó 959.378 eFt fedezetét az 
általános célú tartalék terhére biztosítja.  
 
Felhatalmazza a Kft. Ügyvezetőjét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Jankó Erzsébet Ügyvezető 
  
 
344/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza, 
Széchenyi ltp. 48/3 hrsz-ú ingatlan 1 db garázs alatti telekrészének értékesítése tárgyá-
ban készült 12. sz. előterjesztést napirendről levette.  
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345/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt, „Ká-
bítószer-prevenciós programok támogatására” című, KAB-ME-16-A/B/C pályázatnak 
„B” kategóriájában megfogalmazott célok támogatására 2.000.000.-Ft pályázati összeg-
re.  
 
Felhatalmazza a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét Jankó Erzsébetet 
a pályázat benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.  
Vállalja a 10 % kötelező önrész biztosítását és a pályázati díj megfizetését az általános 
célú tartalék terhére. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. szeptember 25. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester  
 
346/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft. részére a 2016. évi Rendezvény-
tervben szereplő Városi Idősek napja és a Városi gyermek karácsony, újszülöttek kö-
szöntése rendezvények költségei fedezetére 1.860 eFt véglegesen átadott működési célú 
pénzeszközt biztosít a Kalocsa Róza Kft részére. Ennek a fedezete 1.240 eFt dologi ki-
adás, és 620 eFt munkaadói járulékok terhére kerül átcsoportosításra. 
 
Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. évi Üzleti terv fentieknek megfelelő módosítá-
sát az októberi soros ülésre terjessze a Képviselő-testület elé, valamint az átadott műkö-
dési célú pénzeszköz felhasználásáról az átadott feladatok ellátásáról szóló beszámoló-
ban számoljon be.   
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
347/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat   
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is csatla-
kozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.  
A 2017-es évre a hallgatók támogatására 1 millió Ft összeget határoz meg, melyet a 
2017. évi költségvetésében biztosít. 
 
Felkéri a Kulturális és Szociális Bizottságot, hogy a pályázati eljárást a határidők betar-
tásával folytassa le.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot a csatlakozás-
ról és az elektronikus adatbázis használatáról írja alá. 
 
Határidő: pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Dr. Fritz Izabella, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke 
  
348/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2016. (II. 11.) sz. 
kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét, és a saját bevételek alakulását a határozat melléklete szerinti tartalommal fo-
gadja el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
349/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 407/2015. (X. 29.) sz. 
kt. határozatának 29. pontját az alábbi szöveggel egészíti ki: 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Ön-
kormányzatnál, és a hozzá tartozó intézményeknél a meglévő üres álláshelyeken, az elő-
re láthatólag megüresedő álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás követ-
keztében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érin-
tett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 
A megszűntetett könyvtári kisegítő álláshely legalább 5 évig nem kerül visszaállításra. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
 
350/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy 
dönt, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természe-
tes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján – e 
jelenleg rendelkezésére álló információk birtokában - nem kívánja kezdeményezni az 
érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba való vételét. 
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Határidő: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. értesítésére azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
351/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Medgyesegyháza Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Gondozási Központ által biztosított jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2015. évi többletkiadásához 
68.071.- Ft hozzájárulást biztosít az általános célú tartalék terhére. 
  
 Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
352/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rónavölgyi Háziorvosi 
Bt. feladat-ellátási szerződését Szabóné Dr. Rónavölgyi Erzsébet felmondása alapján 
megszünteti 2017. június 30. napjával, mely időpontig a háziorvosi ellátást a Rónavöl-
gyi Háziorvosi Bt. biztosítja a feladat-ellátási szerződés alapján.  
   
Felhatalmazza Szénási István alpolgármestert, hogy a 2. és 4. sz. háziorvosi körzetek 
jövőbeni működtetéséről a háziorvosokkal és az illetékes szervekkel folytasson tárgyalá-
sokat. Ennek eredményéről a 2017. januári soros testületi ülésre készüljön előterjesztés.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
               Szénási István alpolgármester 
 

 
353/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Dr. Róna-
völgyi Erzsébet háziorvosnak Mezőkovácsháza város lakossága részére nyújtott házior-
vosi tevékenységét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
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354/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 262/2016. (VI. 23.) 
sz. kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
355/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 1 fő óvodapedagógus üres álláshely 
betöltéséhez 2016. október 11-től határozatlan ideig. 
Valamint hozzájárul 1 fő pedagógusi asszisztens üres álláshely határozott idejű  betölté-
séhez 2016. október 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig. 
  
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit 
                  intézményvezető 

 
 

356/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fehérgyarmat Város 
Önkormányzat Polgármesterének megkeresését – segítségnyújtás a jégkárt elszenvedett 
településeken élő családok részére – nem tudja támogatni. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
  
 
357/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalnál az üres aljegyzői álláshely betöltéséhez leg-
hamarabb 2016. november 1. napjától határozatlan ideig. 
  
 Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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358/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Na-
pi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
(5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) igazgatósági tagja és elnöke Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának képviseletében eljáró Pénzes János lemondását.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Napi Munka” Mezőgazdasági Termelő Feldol-
gozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) igaz-
gatóságának tagja és elnöke Mezőkovácsháza Város Önkormányzata nevében eljáró 
Prágainé Koszti Márta 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 92. szám alatti lakos legyen.  
 
Felhatalmazza Dr. Bagdi László ügyvéd urat, hogy az alapító okirat módosításával kap-
csolatos teendőket ellássa.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester 
 
  
359/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az „Élet Útja” 
Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet és a „Napi 
Munka” Mezőgazdasági Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 
egyik alapító tagja jelen határozatával ismételten kezdeményezi a közgyűlések összehí-
vását és egyben javasolja, hogy a közgyűlések vegyék napirendre a Szövetkezetek to-
vábbi működésének megvitatását.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
360/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-
európai Történelem és társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháborús 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása 
(KKETTKK-CP-02 kódszámú) pályázat benyújtásáról dönt, legfeljebb 2.000.000 Ft 
összeg erejéig a Mezőkovácsházán a Hősök tere parkjában található első világháborúban 
elesettek emlékére készített emlékmű felújítására. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírásá-
ra és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
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Felelős: Varga Gusztáv  
                polgármester 
 
  
361/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-
európai Történelem és társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az 1956-os forradal-
mat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hő-
söknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására 
KKETTKK-56P-02 kódszámon pályázat benyújtásáról dönt, legfeljebb 500.000 Ft ösz-
szeg erejéig a Mezőkovácsházán a Művelődési Ház előtt található 56-os emlékhely fel-
újítására. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció aláírásá-
ra és a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
362/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt,  „A 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és a 
programjainak támogatására” című, KAB-KEF-16-A/B pályázatnak „A” kategóriájában 
megfogalmazott célok támogatására 500.000.-Ft pályázati összegre. Vállalja a 10 % kö-
telező önrész biztosítását és a pályázati díj megfizetését az általános célú tartalék terhé-
re. 
 
Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. szeptember 25. 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 

 
 

363/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bel-
ügyminisztérium által meghirdetett 2016. évben megvalósítandó 15 főt meg nem haladó 
átlaglétszámú közfoglalkoztatási mintaprogramra nem nyújt be pályázatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 



 15 
 

364/2016. (IX. 22.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának, mint a társaság tagjának képviselő-testülete 
javasolja a taggyűlésnek, hogy a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági 
Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését az alábbiak 
szerint módosítsa: 
  
1) A társasági szerződés I.2.2. pontjában a pusztaottlakai fióktelep címe utcanévválto-

zás és házszám átszámozás miatt 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12-re változik. 
 
2) A társasági szerződés I. része kiegészül az alábbi 3.3. ponttal: 
 
A társaság ügyvezetése a főtevékenység kivételével jogosult a társaság tevékenységi kö-
rének módosítására. 
 
3) A társasági szerződés II.6.18. pontjában Pusztaottlaka Község Önkormányzatának 

székhelye utcanévváltozás és házszám átszámozás miatt: 5665 Pusztaottlaka, 
Dragán u. 12-re, képviselőjének neve: Pál-Árgyelán Elvirá-ra változik. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen határozatban 
foglaltakat képviselje. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 


